Melléklet
Járványügyi helyzet idején betartandó szabályok
1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag
egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban
és nevelésben, illetve az intézmények
működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények
tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha
a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
2. Minden köznevelési intézménynek meg kell
tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi
csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán
mind az intézmény területén, mind az intézmény
épülete előtt.
3. A testnevelésórákat az időjárás függvényében
javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő
feladatokat.
4. A megfelelő védőtávolság betartása különösen
fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a
tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell
lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben
történő csoportosulás
5. Minden köznevelési intézménynek azt
javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy
létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű
jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál,
szalagavató, kulturális program) rendezvény
megszervezése során tekintettel kell lenni az
alábbiakra:
-az Operatív Törzs által meghatározott
létszámkorlát szigorú betartása,
-az alapvető egészségvédelmi intézkedések,
szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés),
-zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,-a
rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre
bontása és a résztvevők körének korlátozása.
6. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi
kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A
külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi
úticéllal tervezzék át.
7. Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó
szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett tartsák meg. Amennyiben
lehetséges, a szükséges információk e-mailben,
vagy az alkalmazott egyéb intézményi

adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is
eljuttathatók a szülőkhöz.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL
BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású
kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára
felkell hívni a figyelmet. Az
intézménybeérkezéskor, étkezések előtt és után
minden belépőalaposan mosson kezet vagy
fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében
inkább javasolt a szappanos kézmosás).
2. A szociális helységekben biztosítani kell a
szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési
lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre
papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző
használata kifejezetten kerülendő.
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető
higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően
szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes
tisztaságot.
4. A személyi higiéne alapvető szabályairól a
gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A
gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett
köhögési etikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző
felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a
napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a
folyosókon és a szociális helységekben)
elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt
figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek,
az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany-és egyéb
kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet,
monitor, egér, egérpad,stb.), mosdók csaptelepei,
WC lehúzók, stb.)valamint a padló és a mosható
falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek.
6. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni,
hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére
a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges.
7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának
csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott
intenzitású természetes szellőztetésre, mely

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra,
valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek
ablakát időjárás és környező forgalom
függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
8. Mesterséges szellőztetéseseténamennyiben
nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb,
nyitott ablakokon keresztüli természetes
szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az
ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell
biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és
kerülni kell a használt levegő visszakeverését a
rendszerbe. A légtechnikai eszközök használatával
kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet
tartalmazza.
9. Az óvodában, iskolában használt játékok,
sporteszközök, játszótéri eszközök
felületétrendszeresen fertőtleníteni kell.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének
tisztaságára, a rendszeresfertőtlenítésére. A
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet
vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával,
valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell
fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére
3. Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös
használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg
célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával
kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az
eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni,
azok más asztalhoz átadásának elkerülése
érdekében.
4. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2
percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az
étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít)
készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a
zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása.
A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot
tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt
edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta
evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák
cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló
rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök,
tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának
elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni
csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a
bennük elhelyezett kendők cseréje minden
használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton
történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
6. Az étkeztetést végző személyzet számára
vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell
biztosítani, és annak rendszeres használatára
fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem
üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók

egészségi állapotát fokozottan monitorozza és
betegség gyanúja esetén intézkedjen.

